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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗШИРЕННЯ ФУНКЦІОНАЛУ 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ АС «ІРЦ» ТА ОПТИМІЗАЦІЇ 

Е-ЗБОРУ ДАНИХ ФОРМИ ЗВІТНОСТІ В СЕГМЕНТІ 
ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Анотація. Метою статті є розроблення та вдосконалення існуючих методичних 
підходів до розширення функціоналу інформаційної системи АС «ІРЦ» у сегменті ін-
клюзивної освіти. Наведено розширений спектр цілей функціонування АС «ІРЦ», у якій 
передбачено створення електронних переліків фахівців, доказової інформаційної бази 
для прийняття управлінських рішень, інформаційно-телекомунікаційного забезпе-
чення, єдиної інформаційної інфраструктури для одержання, обробки й формування 
інформації, комплексного захисту даних у сфері інклюзивної освіти та ін. Зазначено, 
що розпорядником АС «ІРЦ» є Міністерство освіти і науки України, та представлено 
низку заходів, що проводяться МОН із метою поліпшення функціонування системи на 
національному рівні. Проаналізовано функціональні обов’язки ДНУ «Інститут освіт-
ньої аналітики» щодо адміністрування АС «ІРЦ». Місцевими адміністраторами цієї 
системи є посадові особи місцевих органів управління освітою, їхніх структурних  
підрозділів і посадові особи інклюзивно-ресурсних центрів. До числа користувачів 
АС «ІРЦ» входять посадові особи МОН та його структурних підрозділів, установ і ор-
ганізацій, що належать до сфери управління; інклюзивно-ресурсні центри; місцеві 
органи управління освітою й підпорядковані (підконтрольні) їм заклади освіти; інші 
користувачі, яким у встановленому порядку надано право доступу до інформації в цій 
системі. Проаналізовано вимоги до користувачів АС «ІРЦ» та згруповано критерії на-
дійності її функціонування. Наведено перелік дій, котрі виконує комплексна система 
захисту інформації в АС «ІРЦ». Зроблено висновок про необхідність розширення функ-
ціоналу АС «ІРЦ» і оптимізації е-збору даних форми звітності в сегменті інклюзивної 
освіти.
Ключові слова: інклюзивна освіта, інклюзивно-ресурсні центри, інформаційна система, 
бази даних, заклади освіти, автоматизована система інклюзивно-ресурсних центрів, 
діти з особливими освітніми потребами.
JEL classification: І22, І28.
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У грудні 2006 р. Україна як держа-
ва – учасниця ООН прийняла Конвен-
цію «Про права осіб з інвалідністю», 
в якій наголошується, що держави- 
учасниці мають збирати статистич-
ні й дослідні дані, що відображають 
стан участі держави в житті людей з 
особливими потребами. Отримані за 
цим напрямом дані дають змогу роз-
робляти і реалізувати стратегії для 
забезпечення права дітей з особли-
вими освітніми потребами на повно-
цінне життя в суспільстві [1].

АС «ІРЦ» призначена для забезпе-
чення єдиного інтегрованого інфор-
маційного середовища у сфері інклю-
зивної освіти, необхідного для об-
робки відомостей, що утворюються 
в процесі діяльності інклюзивно-ре-
сурсних центрів, інших суб’єктів ос-
вітньої діяльності, з метою інфор-
маційно-аналітичного забезпечен-
ня прийняття рішень на всіх рівнях 
управління інклюзивною освітою.

Дослідження інформаційних сис-
тем у сегменті інклюзивної освіти 
проводили такі українські й зарубіж-
ні вчені, як Е. Коен, C. Лондар, Ж. Ло-
пес, С. Олівейра, Б. Перрі, Р. Скіба, 
Л. Фелпс, С. Хенлі-Максвелл, Б. Хоп-
кінс, Г. Хорнбі, С. Хурвітц, А. Шварц, 
І. Ярмощук та ін. [2–9].

Метою статті є розроблення й удо-
сконалення існуючих методичних 
підходів до розширення функціона-
лу інформаційної системи АС «ІРЦ» у 
сегменті інклюзивної освіти.

Інклюзивно-ресурсний центр 
(далі – ІРЦ) – це установа, створе-
на з метою реалізації права дітей з 
особливими освітніми потребами 
віком від 2 до 18 років на здобуття 
дошкільної та загальної середньої 
освіти, в т. ч. у закладах професій-
ної (професійно-технічної) освіти 

та інших навчальних закладах, які 
забезпечують здобуття загальної се-
редньої освіти, шляхом проведення 
комплексної психолого-педагогічної 
оцінки розвитку дитини, надання 
психолого-педагогічних, корекцій-
но-розвиткових послуг і забезпечен-
ня їх системного кваліфікованого су-
проводу [10].

У 2018 р. розпочато масштабну 
реформу системи оцінки особливих 
освітніх потреб, що передбачає ре-
організацію мережі психолого-меди-
ко-педагогічних консультацій і фор-
мування територіально доступної, 
уніфікованої мережі ІРЦ. За три роки  
в Україні створено мережу таких цент-
рів. ІРЦ забезпечують системний, ква-
ліфікований психолого-педагогічний 
супровід здобувачів дошкільної й за-
гальної середньої освіти. Станом на 
1 січня 2021 р. налічувалося 633 ІРЦ 
(на 01.01.2019 – 522, 01.01.2020 – 
635 ІРЦ) [11].

У рамках створення АС «ІРЦ» по-
будовано відповідний портал, за до-
помогою якого батьки можуть пода-
ти заяву до інклюзивно-ресурсного 
центру онлайн; отримувати запро-
шення на проходження комплекс-
ного оцінювання; зберігати заяву й 
висновок в електронному вигляді та 
контролювати проведення занять із 
дитиною. Також розроблено й апро-
бовано мобільні додатки на плат-
формах IOS і Android (для зручності 
користувачів їх розміщено в середо-
вищі Play Market та App Store) [12].

АС «ІРЦ» є інтегрованою інформа-
ційно-телекомунікаційною системою, 
технічні засоби якої перебувають у 
межах території України. Архітектура 
цієї системи являє собою комплекс ав-
томатизованих робочих місць, об’єд-
наних у єдину інформаційну систему 
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захищеними каналами зв’язку з вико-
ристанням технології віддаленого до-
ступу та підключення до мереж зв’яз-
ку загального користування. Роботи з 
розвитку АС «ІРЦ» виконуються пов-
ністю в межах фінансування, отрима-
ного в рамках бюджетної програми 
2201260 «Загальнодержавні заходи у 
сфері освіти».

Відповідно до наказу Міністерства 
освіти і науки України від 05.08.2019 
№ 1069 і постанови Кабінету Міні-
стрів України від 16.10.2014 № 630, 
планується забезпечити:

 • формування інклюзивно-ресур-
сних центрів із можливістю створен-
ня, редагування та зберігання даних 
форми звітності 1-ІРЦ;

 • надання структурним підроз-
ділам органів управління освітою, 
які опікуються питаннями діяльно-
сті інклюзивно-ресурсних центрів, 
можливості створення та зберігання 
агрегованих даних форми звітності 
1-ІРЦ; 

 • механізм контролю якості та до-
стовірності даних, що вводяться чи 
об’єднуються (агрегуються);

 • належне інформування батьків 
(законних представників дитини), 
фахівців ІРЦ, структурних підрозді-
лів із питань діяльності ІРЦ органів 
управління освітою областей і МОН 
для реалізації можливості більш 
кваліфіковано організовувати про-
ведення комплексних оцінок та, за 
потреби, повторних комплексних 
оцінок;

 • визначення особливих освітніх 
потреб дитини в разі її переходу з 
дошкільного закладу освіти до за-
кладу загальної середньої освіти, 
переведення зі спеціального закладу 
дошкільної чи загальної середньої 
освіти, закладу загальної середньої 

освіти до інклюзивної (спеціальної) 
групи закладу дошкільної освіти або 
інклюзивного (спеціального) класу 
закладу загальної середньої освіти;

 • визначення потреби у продов-
женні тривалості здобуття освіти 
для осіб з особливими освітніми по-
требами, які здобувають загальну се-
редню освіту;

 • надання послуг дітям з особли-
вими освітніми потребами, що про-
живають (навчаються) у відповідній 
об’єднаній територіальній громаді 
(районі), місті (районі міста).

Мета функціонування АС «ІРЦ» ві-
дображена на рис. 1.

Розпорядником АС «ІРЦ» є Мініс-
терство освіти і науки України, яке:

 • вживає організаційні заходи, 
пов’язані із забезпеченням функціо-
нування системи;

 • здійснює контроль за забезпе-
ченням захисту інформації в системі 
згідно із законодавством;

 • використовує інформацію, що 
міститься в системі, з метою прий-
няття управлінських рішень;

 • встановлює вимоги до апарат-
ного та програмного забезпечення 
системи;

 • визначає перелік інформації, до-
ступ до якої надається вповноваже-
ним суб’єктам;

 • визначає порядок доступу ко-
ристувачів до АС «ІРЦ»;

 • забезпечує збір, обробку й фор-
мування інформації, в т. ч. персональ-
них даних, у сфері інклюзивної освіти;

 • забезпечує аналіз інформації 
щодо поточного стану інклюзивної 
освіти в Україні, зокрема діяльності 
ІРЦ і вітчизняних закладів дошкіль-
ної, загальної середньої, позашкіль-
ної та професійної (професійно-тех-
нічної) освіти;
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 • забезпечує контроль змісту та 
стану інформації, котра надається в 
АС «ІРЦ», на предмет її повноти, акту-
альності й достовірності.

Технічним адміністратором 
АС «ІРЦ» є ДНУ «Інститут освітньої 
аналітики» (далі – ДНУ «ІОА»), що 
належить до сфери управління роз-
порядника АС «ІРЦ». Функціональ-
ні обов’язки ДНУ «ІОА» щодо адмі-
ністрування АС «ІРЦ» наведено на 
рис. 2.

Користувачами АС «ІРЦ» є посадо-
ві особи Міністерства освіти і науки 
України та його структурних підроз-
ділів, установ і організацій, що нале-
жать до сфери управління ІРЦ, міс-
цевих органів управління освітою й 
підпорядкованих (підконтрольних) 
їм закладів освіти; інші користувачі, 
яким у встановленому порядку нада-
но право доступу до інформації в цій 
системі (рис. 3).

Місцевими адміністраторами 
АС «ІРЦ» є посадові особи місцевих 

органів управління освітою, їхніх 
структурних підрозділів та поса-
дові особи інклюзивно-ресурсних 
центрів. Місцевий адміністратор 
АС «ІРЦ» забезпечує:

 • облік користувачів і надання їм 
доступу до інформації, що обробля-
ється в системі;

 • захист інформації від несанкціо-
нованого доступу шляхом знищення, 
модифікації та блокування доступу 
до неї;

 • призначення осіб, відповідаль-
них за роботу з АС «ІРЦ»;

 • використання АС «ІРЦ» відпо-
відно до законодавства;

 • дотримання порядку доступу до 
АС «ІРЦ», встановленого її технічним 
адміністратором;

 • технічну підтримку та методич-
ний супровід користувачів АС «ІРЦ».

На рис. 4 згруповано вимоги щодо 
надійності функціонування АС «ІРЦ».

Захист інформації в АС «ІРЦ» по-
винен відповідати положенням зако-

Рис. 1. Мета функціонування АС «ІРЦ»
Побудовано авторами.

Мета функціонування АС «ІРЦ» 

Створення єдиної
інформаційної інфраструктури

для одержання, обробки
та формування інформації
у сфері інклюзивної освіти,

в т. ч. статистичної

Забезпечення створення 
електронних переліків 

фахівців, майна, 
відвідувачів інклюзивно-

ресурсних центрів

Створення доказової
інформаційної бази

для прийняття управлінських
рішень у сфері

інклюзивної освіти

Інформаційно-
телекомунікаційне

забезпечення діяльності
інклюзивно-ресурсних

центрів

Одержання, обробка
та формування інформації,

що відтворюється
в заявах і висновках

про проведення комплексної
оцінки, індивідуальних

програмах розвитку

Забезпечення 
комплексного захисту 
інформації відповідно

до вимог законодавства,
в т. ч. персональних

даних, від несанкціонованого
доступу та розмежування

доступу до інформації
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Рис. 2. Функціональні обов’язки ДНУ «ІОА» щодо адміністрування АС «ІРЦ»
Побудовано авторами.

Взаємодія АС «ІРЦ» з іншими автоматизованими системами, інформаційними
ресурсами й державними реєстрами у випадках та в порядку, визначених

законодавством

Ведення обліку користувачів  АС «ІРЦ» та надання їм доступу до інформації,
що в ній обробляється

Функціональні обов’язки ДНУ «ІОА» щодо адміністрування АС «ІРЦ»

Функціонування АС «ІРЦ» у порядку, визначеному її розпорядником

Здійснення заходів із технічного й технологічного забезпечення АС «ІРЦ», створення,
модернізації та супроводження її програмного забезпечення і вебсайту

Захист інформації від несанкціонованого доступу, знищення, модифікації та блокування
доступу до неї шляхом здійснення організаційних і технічних заходів, упровадження

засобів та методів технічного захисту інформації

Координація функціонування складових системи

Виконання інших заходів із забезпечення функціонування АС «ІРЦ» у порядку
та обсягах, передбачених відповідно до законодавства її розпорядником

Рис. 3. Вимоги до користувачів АС «ІРЦ»
Побудовано авторами.

Використовувати АС «ІРЦ» відповідно до законодавства

Забезпечувати актуальність і достовірність інформації, що міститься в АС «ІРЦ»,
у т. ч. персональних даних

Дотримуватися порядку доступу до АС «ІРЦ», визначеного технічним 
адміністратором чи місцевим адміністратором АС «ІРЦ»

Не розголошувати в будь-який спосіб інформацію, котра стала їм відома у зв’язку
з виконанням посадових обов’язків, окрім випадків, передбачених законодавством

Вимоги до користувачів АС «ІРЦ»

Надавати повну, актуальну та достовірну інформацію у сфері інклюзивної освіти,
зокрема статистичну
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нів України «Про захист інформації в 
інформаційно-телекомунікаційних 
системах», «Про захист персональ-
них даних».

У АС «ІРЦ» захисту від несанк-
ціонованого доступу підлягає вся 
інформація, а також програмне за-
безпечення, призначене для її ство-
рення та обробки. За сукупністю ха-
рактеристик АС «ІРЦ» належить до 
автоматизованих систем класу «3».

У АС «ІРЦ» функціонує комплекс-
на система захисту інформації, що 
забезпечує: 

 • розмежування доступу корис-
тувачів і програм користувачів до ін-
формації; 

 • виявлення та реєстрацію спроб 
порушення розмежування доступу;

 • автоматизовану ідентифіка-
цію користувачів і експлуатаційного 
персоналу при зверненні до ресурсів 
АС «ІРЦ»;

 • реєстрацію фактів порушення 
доступу; 

 • протоколювання дій користува-
чів, включаючи доступ із зовнішніх 
систем;

 • заборону на несанкціоновану 
зміну конфігурації АС «ІРЦ»; 

 • виявлення, ідентифікацію й ви-
далення комп’ютерних вірусів на 
серверах системи; 

 • захист бази даних, звітної, архів-
ної інформації від несанкціоновано-
го доступу та фізичного руйнування; 

 • захист інформації від спотво-
рення й несанкціонованого викори-
стання при взаємодії структурних 
складових АС «ІРЦ» через канали 
зв’язку;

 • захист цілісності даних від руй-
нувань при аварійних режимах і збо-
ях в електроживленні АС «ІРЦ». 

У АС «ІРЦ» передбачено захист ін-
формації, що передається, від несанк-

Рис. 4. Вимоги щодо надійності функціонування АС «ІРЦ»
Побудовано авторами.

Забезпечення режиму автоматичного аналізу поточного стану (в реальному часі)
та відновлення працездатності

Резервування апаратних модулів та їхніх елементів

Вимоги щодо надійності функціонування АС «ІРЦ»

Використання сучасних технологій розроблення прикладного ПЗ та забезпечення його 
якісного тестування

Організація систематичного резервного копіювання та архівного збереження інформації 

Апаратно-програмний захист системи від стороннього несанкціонованого
програмно-апаратного втручання 

Архівування та резервування будь-яких внесених даних 
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ціонованого доступу засобами крип-
тозахисту, для чого забезпечено: 

 • шифрування з гарантованою 
стійкістю та імітозахистом інфор-
мації, яка передається через канали 
зв’язку між об’єктами автоматизації;

 • криптографічне перетворення 
інформації, що передається через 
відкриті IP-мережі загального корис-
тування;

 • авторизацію електронних доку-
ментів засобами формування й пере-
вірки КЕП;

 • керування та розподіл ключової 
та ідентифікуючої інформації;

 • відповідність законодавству 
України в частині захисту інформації.

Отже, вдосконалення методичних 
підходів до розширення функціона-
лу інформаційної системи АС «ІРЦ» 
покликане забезпечити підвищення 

якості збору достовірних, актуаль-
них доказових даних про стан сис-
теми інклюзивної освіти в розрізі 
ІРЦ, закладів освіти; створення бази 
даних фахівців, котрі працюють у 
центрах; надання кінцевим корис-
тувачам доступу до інформаційних 
ресурсів АС «ІРЦ» відповідно до їхніх 
повноважень і рівнів доступу. По-
ліпшення взаємодії освітніх інфор-
маційних систем (зокрема, АС «ІРЦ» 
із АІКОМ, Національною освітньою 
платформою, ЄДЕБО, іншими інфор-
маційними ресурсами для реалізації 
прав дітей з особливими освітніми 
потребами) дасть змогу забезпечи-
ти потенційну інтероперабельність 
електронних ресурсів освітньої сфе-
ри та інших відомств для розвит-
ку моніторингу дитиноцентричної 
траєкторії здобувача освіти.
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METHODICAL APPROACHES TO CUSTOM PROGRAMMING  
OF THE INFORMATION SYSTEM OF AS «IRC»  

AND OPTIMIZATION OF E-COLLECTION OF DATA REPORTING 
FORMS IN THE INCLUSIVE EDUCATION SEGMENT

Abstract. The aim of the article is to develop and improve the existing methodological 
approaches to custom programming of the information system AS «IRC» in the segment of 
inclusive education. The extended goals for the AS «IRC» functioning are provided, including 
the creation of digital lists of specialists, evidentiary information database for management 
decisions, information and telecommunication support, common information infrastructure 
for obtaining, processing and generating information, comprehensive information protection 
in the field of inclusive education, etc. It is noted that the AS «IRC» is managed by the Ministry 
of Education and Science of Ukraine and a range of measures taken by the Ministry of 
Education and Science of Ukraine to improve the functioning of the system was presented. 
The functional responsibilities of SSI «IEA» in relation to the administration of the AS «IRC» 
are analyzed. Local administrators of the AS «IRC» are the officials of local education 
management bodies, their structural subdivisions and officials of the inclusive resource 
centers. The users of the AS «IRC» include officials of the Ministry of Education and Science of 
Ukraine and its structural subdivisions, institutions and organizations belonging to the 
sphere of management; inclusive resource centers; local education management bodies and 



“Освітня аналітика України” • 2021 • № 3 (14)

РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ

41

educational institutions subordinated to them; other users who have been granted the right 
to access information in this system in the prescribed manner. The requirements to the users 
of the AS «IRC» are analyzed and the criteria of system operation reliability are grouped. The 
list of actions performed by the complex system of information protection in the AS «IRC» is 
given. Conclusions are made about the need to expand the functionality of the information 
system the AS «IRC» and optimize the e-data collection of reporting forms in the segment of 
inclusive education.
Keywords: inclusive education, inclusive resource centers, information system, databases, 
educational institutions, automated system of inclusive resource centers, children with special 
educational needs.
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